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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Graag informeren wij u over de ontwikkelingen die op dit moment zowel regionaal als lokaal spelen 
omtrent de Oekraïne crisis. Vanuit het rijk is besloten de opvang van Oekraïense vluchtelingen via de lijn 
van de veiligheidsregio's te laten verlopen. Op maandag 7 maart is in het Veiligheidsberaad gesproken 
over de opdracht aan de veiligheidsregio’s. Dit houdt concreet in dat er per regio  in de 1e fase 1000 
vluchtelingen opgevangen moeten worden en in de 2e fase nog eens 1000. Gezien de omvang is een 
crisisaanpak noodzakelijk, mede daarom is er gekozen voor de route via de veiligheidsregio’s. 
 
De afgelopen jaren hebben we ook een intensieve samenwerking opgebouwd met de regio Gooi en 
Vechtstreek om de asielopvang te organiseren en vorm te geven. Uiteraard blijft dit parallel aan elkaar 
lopen en wordt daarin ook tussen regio en de crisisorganisatie in opgetrokken en kennis met elkaar 
uitgewisseld. 
 
Concreet kunnen wij u alvast melden dat wij binnen Hilversum, in samenwerking met de regio 
gemeenten, aan de slag zijn met de volgende zaken;  

- Inventarisatie locaties 1e opvang vluchtelingen binnen Hilversum, de oogst hiervan is op dit 
moment 8 locaties met ca. 280 opvangplekken. Het gaat hierbij om hotels, bed and breakfast en 
vakantieparken. Uiteraard is dit een moment opname. 

- Ook vindt een inventarisatie plaats van locaties die beschikbaar zijn binnen een maand en op 
langere termijn geschikt gemaakt kunnen worden om opvang te realiseren.   

- In kaart brengen lokale initiatieven, waaronder het organiseren van een contactpunt in 
afstemming en samenwerking met maatschappelijke partners om vraag en aanbod samen te 
brengen.  

- Inrichten van de diverse processen zoals inschrijving, inkomensondersteuning, openbare orde en 
veiligheid, zorg, onderwijs, kinderopvang, dagbesteding etc. 

- Communicatie aan inwoners, bedrijven, partners etc. zowel lokaal als regionaal. 
 



Vanuit de gemeente wordt dit ondersteund door een projectgroep en kernteam. Voor zowel de 
regionale als lokale opgave die voor ligt, is het noodzakelijk diverse ambtenaren vrij te maken van hun 
reguliere taken. Dit houdt in dat er keuzes gemaakt worden in prioritering van werkzaamheden. 
 
Om bovenstaande allemaal te kunnen realiseren is inzet van extra middelen en capaciteit nodig. Hierover 
zal achteraf verantwoording plaatsvinden over de kosten, dit is conform de lijn van het kabinet. 
 
U zult ongetwijfeld begrijpen dat we dagelijks te maken krijgen met de actualiteit rondom deze heftige 
situatie. Onder regie van de veiligheidsregio en in samenwerking met de initiatieven in de wijken en 
buurten en met de buurgemeenten geven wij hier zorgvuldig invulling aan. 
 
Via de gebruikelijke route wordt u door ons op de hoogte gehouden. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Hilversum, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
  

mr. P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top 
 


